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حمليات �سيا�سية

«البناء» تلتقي ممثلين عن الف�صائل الفل�سطينية والأحزاب الوطنية

غ ّزة ...انت�صار يرفد الن�صر الكبير
محمد أبو سالم

غزّة ...أيا منبع الصمود ،لك تهتز شرايين القلوب ،ومن عزمك تنبض قوة الوجود.
مظلومة أنتِ بمكانتك التي ال تقاس ،فعلى رغم األسى ترين قيامة األبطال ،لتكوني ح ّرة وتكسري قيد العدوان.
ال تيأسي إن أهينت كرامتك يوماً .فصانع الشر ال يبصر ر ّد الحق كيف يكون ،وال يعلم أنّ الظالم له يومه المحسوم ،وأن
النصر حليفك يا ابنة فلسطين وهذا حقا ً ما سيكون.
ال عيد في غزّة ،وإن احتفل العرب جميعا ً بالعيد .ال فرحة على ثغور أطفال غزّة ،وإن رسم العيد الفرح على ثغور األطفال
العرب ،ج ّل ما تشهده غزّة اليوم ،قصف شديد مستمر منذ أكثر من عشرين يوماً .أطفال غزّة في العيد ،منهم من استشهد،
ومنهم من ينتظر.
في غزّة قتل يحترفه الصهاينة ،وفي غزّة مقاومة فاجأت الصهاينة وأقلقتهم وأبكتهم وأبقتهم نزالء المالجئ .في غزّة
دماء بريئة تسيل ،وفي غزّة مقاومة بطلة قوية موحدة صامدة مدافعة متماسكة بوحدة أبنائها .في غزّة بابان ،األ ّول يؤدي
إلى المجد ويعبره أطفال غزّة ونساؤها وشيوخها وأبطالها ،والثاني إلى مزابل التاريخ ُكتب أعاله :للصهاينة وعمالئهم فقط!

ّ
تخط اليوم مالحم ال��ف��داء .غ � ّزة تنزف دم��اء البطولة
غ � ّزة
والح ّرية .والعالم بغالبيته يتضامن معها ،وإن تناستها حفنة
مليونية من العربان .غ ّزة اليوم تقاتل وتقاوم ،وتشع األمور في
نصابها ،وتعيد البوصلة إلى مكانها الصحيح.
«البناء» التي واكبت الحراك المتاضمن مع غ ّزة منذ بداية
العدوان ،لبنانيا ً وإقليميا ً وعالمياً ،التقت ع��ددا ً من القيادات
في الفصائل الفلسطينية وممثلي األح��زاب الوطنية اللبنانية،
واستطلعت آراءهم حول معركة غ ّزة ،والمقاومة ...والعد ّو.

زيتوني

عضو المجلس األعلى في الحزب السوري القومي االجتماعي
وجه تحية إلى الجرحى والشهداء والمقاومين
وليد زيتونيّ ،
الصامدين القادرين على ص ّد الهجوم ،ألنهم في حالة دفاعية
واحدة ويعملون تحت قيادة واحدة .الفتا ً إلى أنّ محاولة العدو في
الحرب الب ّرية فاشلة ،سواء في شمال القطاع أو جنوبه ،وهذا ما
أثبتته األحداث حتى اليوم .فالعملية الممنهجة في بعض المناطق
شكلت عوائق طبيعية في وجه التقدّم الصهيوني.
وأض��اف أنه من الطبيعي أن نجد ضعفا ً في غ� ّزة مع كثافة
ّ
يتخطى عددهم المليون على مساحة 365
المدنيين الذين
كيلومترا ً مر ّبعاً ،وقد حاول العدو االستفادة من األمر « ،هذا ضعف
اإلسرائيلي على الجبهة الداخلية» ،لكن المفاجأة كانت مع وجود
مواجهة بالصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى التي نزلت على
مناطق مختلفة».
وتابع زيتوني« :إن الحزب السوري القومي االجتماعي
يشارك في ه��ذه المعركة في الدفاع عن غ � ّزة ،وش��ارك أيضا ً
ويشارك في معارك الشام ض ّد الجماعات التكفيرية والمتطرفة،
كما شارك سابقا ً في ص ّد عدوان تموز  ،2006ألنه يؤمن بوحدة
األمة ،والحرب على غ ّزة ليست إلاّ جزءا ً من المعركة على سوريا
الطبيعية» .وقال« :إنّ الحزب السوري القومي االجتماعي حاضر
دائما ً للدفاع عن كل المناطق الموجودة ضمن سوريا الطبيعية.
وأيّ محاولة تقدّم ب ّري للصهاينة ستؤدّي إلى خسارتهم مئة
في المئة ،والقصف من بعيد لن يجدي نفعاً ،والواليات المتحدة
بمبادرتها لدعم إسرائيل عن طريق جمع المحورين الموجودين
لن تنجح أبدا ً مع وجود مقدّمة أساسية تضع األسس والتكتيكات
لمحاربتها».
وختم زيتوني مؤ ّكدا ً انتصار المقاومة في فلسطين ،وسيكون
انتصار غ ّزة حلقة من سلسلة انتصارات تؤدّي في خواتيمها إلى
إعالء راية الحق وزهق االحتالل الصهيوني.

أبو سامر

غ ّزة الستكمال عملية التوطين ،لك ّنهم فوجئوا بأن المقاومة التي
اسضعفوها كانت جاهزة لكل فعل ،وبمشاركة االخوة واألصدقاء،
وكان الر ّد األّول في الجهاد االسالمي أن المعركة بدأت وستنتهي
من حيث بدأت».
وتابع أنّ حجم ر ّد المقاومة أذهل الصهاينة ،إذ إنها كانت
على أت ّم الجهوزية ،وكانت قدرتها واضحة في تحقيق طموحات
الشعب الفلسطيني ،مؤكدا ً أن العدو «اإلسرائيلي» أصبح عاجزاً،
لذلك لجأ إلى الدمار والشدّة في القتل ،لكن أبناء فلسطين في غ ّزة
خرجوا كما خرج شباب لبنان في حرب تموز وبايعوا المقاومة.
وختم أبو سامر مشيرا ً إلى محاولة تهدئة ،والتي لن ُتقبل إذ
تلب طموح الشباب ودموع األطفال ودماء الشهداء« ،ولسنا
لم ّ
مستعجلين ،فما زالت المعركة في بدايتها ،وسيرى العدو أنه
ما زال في جعبتنا الكثير ،خصوصا ً مع االلتفاف الشعبي حول
المقاومة والذي يزيدها ق ّوة».

داود

المسؤول اإلعالمي في حركة أمل ـ إقليم جبل عامل صدر داود
قال« :هذه الحرب التي تشنّ اليوم على غ ّزة وعلى الفلسطينين
شبيهة بعدوان  2006على لبنان الذي شهد مجازر وقتالً لألطفال
والنساء والشيوخ.
اليوم في غ ّزة مشاهد مروعة بقتل األطفال والنساء والشيوخ،
هي حرب حقيقية من أجل تدمير آمال الشعب الفلسطيني ،ولتثبيت
عجزه عن إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس».
وأضاف« :يبرهن العدو الصهيوني دائما ً عن عنصريته التي
يمارسها بحق الشعب الفلسطيني ،فهذه مسيرته منذ إنشاء
الكيان ،قام على القتل والدم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني
في اللد وبيت لحم وكفر قاسم ودي��ر ياسين ،إل��ى لبنان في
قانا والمنصوري ،واليوم في غزة وما شهدناه مؤخرا ً من حي
الشجاعية ،تلك المجزرة التى حصدت أكثر من سبعين شهيداً».
وتابع« :لألسف ،تحصل هذه المجازر في ظ ّل صمت عربي،
وعدم وقوف األنظمة وعدم تح ّرك الشعوب في الدول العربية،
لكن في لبنان كل المناطق تشهد تضامنا ً مع الشعب الفلسطيني،
ألن اللبنانين عانوا هذه الحروب .وحركة أمل كانت في طليعة
المدافعين عن القضية الفلسطينية وحقوقهم ،والرئيس ب ّري
كان دائما ً يدعو إلى الوحدة الفلسطينية ألنها من ركائز المقاومة
يصب حمما ً ون��ارا ً وقنابل
ومواجهة االحتالل الصهيوني الذي
ّ
وقذائف على شعب غ ّزة .وفي وسائل اإلعالم الحركية نهتم بإبراز
الصورة الحقيقية التي تحصل يومياً ،فتقع على عاتقنا مسؤولية
دعم غ ّزة والشعب الفلسطيني الشقيق».

طه

القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أبو سامر موسى يقول
إنّ ما يحصل في غ ّزة هو نتيجة تخطيط مسبق ما بين الكيان
«اإلسرائيلي» وأميركا وبعض األنظمة العربية المتواطئة« ،لذلك،
وبعد مرور أكثر من  20يوما ً على األحداث ،ومع حجم الخسائر
وعدد القتلى والجرحى الذين وقعوا في صفوف الفلسطينيين
في ظل الصمت العربي غير المفهوم والمتواطئ مع «إسرائيل»
لالستمرار بالعدوان ،كان ال ب ّد من المقاومة».
وقال« :مع انشغال الدول العربية في أمورها الداخلية ،ظنّ
العدو الصهيوني أنّ ال أحد يبكي على غ ّزة خارج فلسطين والعالم
العربي ،وأنّ غ ّزة أضحت غير مدعومة ،فكانت الهجمة لتصفية
حسابات محلية وإقليمية ،وانطلقت العملية ظنا ً منهم أنهم
سيقضون على القضية الفلسطينية ويكسرون شوكة المقاومة في

عضو القيادة السياسية ف��ي حركة المقاومة اإلسالمية
حماس في لبنان جهاد طه رأى أنّ الرسالة التي يرسلها الشعب
عصي
الفلسطيني نتيجة العدوان أثبتت أنهم شعب واحد متماسك
ّ
على واالنقسام الذي يحاول العدو دائما ً فرضه والوصول إليه.
وأش��ار إلى أنّ الشعب الفلسطيني ينتفض انتفاضة واحدة
بش ّتى الوسائل المتاحة له ،فهذه المعركة للتحرير والعودة
والنتزاع الحقوق المشروعة التي اغتصبها الصهاينة ،وهذه
المعركة في غ ّزة بدأت بعد التمادي «اإلسرائيلي» ،بالتعرض
للشباب بعمليات الدهس وإطالق الرصاص على أبناء الشعب
الفلسطيني ،فكان ال ب ّد للمقاومة أن تأخذ زمام المبادرة وتقف في
خندق الدفاع عن الشعب الفلسطيني ،فخاضت المعركة ملتفة

أبو بشار

الجمعة

أبو سامر

زيتوني

حولها الشعوب العربية أل ّنها تدافع عن كرامة األمة المهدورة
طوال سنوات.
وأ ّكد أنّ إرادة المقاومة قوية بك ّل ألوانها السياسية وفي طليعتها
القسام التي تبلي بال ًء حسنا ً اليوم ،مطمئنا ً الجميع أنّ بين
كتائب ّ
يديّ المقاومة الكثير من األوراق ،لذلك نرى الكثير من الهزائم
في صفوف العدو والتي ّ
سطرتها بأسر الجندي «اإلسرائيلي»
شاؤول.
وختم طه مؤ ّكدا ً أنّ المقاومة تبقى الخيار األساس والوحيد
النتزاع الحقوق المشروعة .داعيا ً جميع الفصائل الفلسطينية
إلى االنخراط في صفوف المقاومة التي نشهد إنجازاتها وأوراقها
القوية من أجل تحقيق االنتصار ،فما زال لدى المقاومة مفاجآت
كثيرة.

أبو بشار

عضو اللجنة المركزية في الجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين أبو بشار يرى أن ما يجري ليس إال محاولة لكسر إرادة
الشعب الفلسطيني وتكريس االحتالل «اإلسرائيلي» في مناطق
الضفة الغربية ،ومنع أيّ وحدة وطنية فلسطينية تهدّد المشروع
«اإلسرائيلي».
وقال إنّ ما قامت به «إسرائيل» في األسابيع الماضية من عدوان
همجي على غ ّزة باستخدام أفتك آالت التدمير واعتماد حرب اإلبادة
والجرائم اإلنسانية ،بحاجة إلى تح ّرك ،ويستدعي من المجتمع
الدولي استدعاء القادة الصهاينة إلى محكمة العدل الدولية.
وقال« :نحن نطالب الرأي العام الدولي بتأمين الحماية للشعب
الفلسطيني ووقف ك ّل أشكال العدوان ،وإطالق سراح األسرى بنا ًء
على االتفاقات والوثائق الدولية».

الجمعة

عضو المكتب السياسي في جبهة التحرير الفلسطينية عباس

غنيم

داود
وجه تحية تقدير واعتزاز لصمود الشعب الفلسطيني
الجمعة ّ
في قطاع غ ّزة وشموخه وكبريائه ،ولمقاومته البطلة التي تبرهن
امتالكها اإلرادة الوطنية ،والتماسك الصلب ،ألنه السالح األقوى
في مواجهة الكيان «اإلسرائيلي» الغاصب.
وقال الجمعة إنّ دماء شهداء مجزرة الشجاعية ،وجرائم حرب
اإلبادة المتواصلة من قبل العدو الصهيوني في قطاع غ ّزة ضد
المدنيين اآلمنين في بيوتهم من األطفال والنساء والشيوخ لن
تذهب هدراً ،ولن يستطيع الصهاينة كسر شوكة شعبنا وإرادته
وصموده ،ومقاومته الباسلة التي ستقاوم حتى تنتصر.
ون�دّد الجمعة بالسياسة األميركية التي تحمي كيان العدو
وتغطي عدوانه بالدعمين العسكري والمالي ،وبضغطها على
المؤسسات الدولية لتغطية العدوان الفاشي ،كما ندّد بالصمت
العربي الرسمي ،مؤكدا ً أن المقاومة الفلسطينية ستحقق نصرها
في غ� ّزة وستسقط كل المشاريع الصهيونية واألميركية على
صخرة صمود شعب فلسطين ،كما أ ّكد أنّ وقوف الشعوب العربية
بأحزابها وقواها الديمقراطية والقومية وق��وى المقاومة في
المنطقة ،خير سند للمقاومة الفلسطينية في معركتها المصيرية.

غنيم

المسؤول اإلعالمي في حزب الشعب الفلسطيني في لبنان أحمد
غنيم قال« :أمام الشعب الفلسطيني والقيادة خياران ال ثالث لهما:
وقف التنسيق األمني مع العدو الصهيوني داخل أراضي الضفة
الغربية والقدس ،والتوجه إلى األمم المتحدة للمطالبة بمعاقبة
مجرمي الحرب» ،مؤكدا ً أن كل أشكال النضال متاحة بما فيها
الكفاح المسلّح ،وتاريخ فلسطين القديم يشهد على النضال.
ولفت إلى ثقة الفلسطينيين بالمؤسسات الدولية التي ال ب ّد أن
تكشف الجرائم «اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وتفضحها،
وصوال ً إلى تقديم قادة العدو الصهيوني إلى المحافل العدلية
الدولية لينالوا جزاءهم عقابا ً على هذه الجرائم.

البقاعي

طه

البقاعي

المسؤول اإلعالمي في حركة فتح في منطقة صور محمد البقاعي
يع ّزي الجميع مؤكدا ًعلى الوحدة الفلسطينية الميدانية والحقيقية
على االرض لمواجهة العدو الصهيوني« ،فإسرائيل بدأت عدوانها
على الضفة باختطافها الطفل محمد أبو خضير وإحراقه وهو حي،
واليوم يحاولون القضاء على المصالحة الفلسطينية التي نطالب
بها اليوم أكثر من أيّ وقت مضى».

مراد

مسؤول منطقة صور في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
أحمد مراد يقول« :غ ّزة اليوم تصنع مجدا ً لهذه األمة .وما يجري
اليوم جولة من جوالت العدو لتشتيت الشعب الفلسطيني الذي،
على رغم الظروف ،أطلق ثورة فلسطينية مجيدة ،وكانت نموذجا ً
لكل األحرار الشرفاء في العالم .واليوم هذه الجولة الجديدة هي
مخطط صهيوني مدروس لقطع طريق المصالحة .لكن الصراع
هو صراع وجود ال صراع حدود ،وستنتهي المعركة بانتهاء أحد
طرفي هذه المعركة ،نحن مؤمنون بأن االنتصار سيكون حليفنا
وحليف شعبنا ألننا أصحاب حق».
وأض��اف« :نحن في الجبهة رفضنا مبدأ التهدئة ،وسنبقى
نرفضه .وطالما بقي االحتالل ستبقى المقاومة» ،داعيا ً إلى وضع
موحدة ،وإلى إيجاد غرفة عمليات
استراتيجية سياسية فلسطينية ّ
موحدة من دون إعطاء أيّ ضمانات أو طمأنة للعدو الصهيوني.
ّ
مح ّذرا ً من الوقوع في الفخ األميركي الصهيوني المدعوم من
غالبية النظام الرسمي العربي.
وختم مؤ ّكدا ً أنّ المخيمات اليوم تعيش حال ًة من االستنفار
والمسيرات العفوية ،التي تنطلق كل يوم عابق ًة بالغضب ،ما يؤ ّكد
وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أهدافه.

مراد

الفعاليات الت�ضامنية مع فل�سطين تتوا�صل ...وت� ٌ
المقاوم
أكيد على الوحدة والعمل
ِ
ال��ح��رب على غ��� ّزة مستمرة ،م��ا يعني أنّ
الحراك المتضامن مع غ� ّزة مستم ّر ،ما يعني
أنّ المخيمات الفلسطينية في لبنان ،واألحزاب
والقوى والجمعيات اللبنانية لن تتوانى عن
إثبات تضامنها مع المقاومة في غ�� ّزة ،ومع
ّ
يسطر أروع مالحم
شعب غ � ّزة الصامد ال��ذي
الفداء.
وفي التقرير البانورامي التالي ،جولة على
أهم النشاطات التضامنية مع فلسطين وغ ّزة
والمقاومة.

الجهاد اإلسالمي

بمناسبة االن��ت��ص��ارات التي تح ّققت على
أيدي أبطال أبالمقاومة الفلسطينية في غ ّزة،
واستشهاد مسؤول اإلعالم الحربي في سرايا
القدس صالح أبو حسنينّ ،
نظمت حركة الجهاد
اإلسالمي والفصائل الفلسطينية لقا ًء لتقبّل
التبريكات ،في خيمة االعتصام المفتوحة في
مخيّم البص ،بحضور ممثلين عن الفصائل
الفلسطينية واألح���زاب اللبنانية وحشد من
أه��ال��ي المخيم .وف��ي ه��ذه المناسبة ،ألقيت
كلمات لكل مسؤول اإلع�لام في حزب الشعب
الفلسطيني أحمد غنيم ،عضو قيادة الجبهة
الشعبية في ص��ور يحيى ع��ك��اوي ،أمين س ّر
جمعية «هال صور» عماد سعيد ،والشيخ فارس
صلبي .وأجمعت الكلمات على إظهار مناقبية
الشهيد ال��ذي كان ير ّكز على الوحدة والعمل
المقاوم.
كلمة الجهاد اإلسالمي ألقاها القيادي أبو
سامر موسى ،وأكد فيها أنّ النصر حليفنا وقد

تح ّقق ه��ذا النصر منذ أي��ام ال��ع��دوان األول��ى،
عندما وصلت صواريخنا إلى تل أبيب ،ومن
خ�لال المواجهات البطولية التي يخوضها
فرسان السرايا في الميدان ومعها كافة الفصائل
المقاومة ،إذ كبّدت العدو الخسائر الفادحة.
وأ ّك��د أنّ المقاومة مستمرة في معركتها حتى
إنهاء الحصار ووقف العدوان وتحقيق كامل
شروطها.
وأضاف موسى« :نلتقي اليوم لنبارك شهادة
القائد المجاهد بصوته وقلمه الشهيد أبو أحمد
صالح حسنين ،المجاهد والفارس الكبير من
أب��ن��اء ال��س��راي��ا ،وعرفناه رج�لاً ف��ي الصعاب
وإدارة المعارك».
كلمة ح��رك��ة فتح ألقاها ال��ل��واء أب��و أحمد
زي��دان��ي وج��اء فيها« :نحن هنا اليوم لنقدّم
أعطر التبريكات باستشهاد فارس من فرسان
المواجهة دفاعا ً عن ش��رف األ ّم��ة وكبريائها،
وواه ٌم من يظنّ أنّ استخدام هذه القوة المفرطة
ق��د يثني شعبنا ع��ن مواجهة ه��ذا االح��ت�لال
المتغطرس».
المسؤل االعالمي في حركة أمل صدر الدين
داود ،ألقى كلمة قال فيها« :إنّ الشهيد صالح
حسنين كان رم��زا ً للعمل المقاوم وك��ان قلمه
خنجرا ً في قلب العدو الصهيوني».

ومتمسكة بالكرامة ،بل إنها
ثابتة على الحق
ّ
تبعث الحياة في الجسد الفلسطيني ،وتحمل
بشائر النصر رسالة للعرب المتف ّرجين ،ليقول
لهم أبناء غ� ّزة إنّ من يمتلك اإلرادة والخيار،
قادر على صنع االنتصار ،ومن ال يمتلك إرادة وال
قراراً ،يعيش مع الذل واالستجداء.
وقال« :اآلن ،ال وقت للمناكفات وال للمزايدات
وال للتحريض وال لجني المكاسب وإعطاء
ال�����دروس ع��ل��ى ح��س��اب ال���دم الفلسطيني،

البص
ّ

رأى عضو المكتب السياسي في جبهة التحرير
الفلسطينية عباس الجمعة ،في كلمة ألقاها
البص
خالل وقفة تضامنية مع غ ّزة في مخيّم
ّ
في صور ،أنّ غ ّزة لن تموت ولن تنكسر ،وهي

الديمقراطية تضع أكاليل الزهر على أضرحة الشهداء

فالوحدة الوطنية دائما ً كانت أساس االنتصار،
وال��ع��دوان على غ � ّزة هو ع��دوان على شعبنا
الفلسطيني» .مضيفاً« :نحن ال ننتظر مؤتمرات
ال في باريس وال غيرها وال مبادرات ال من قطر
وتركيا والسعودية وغيرها فصمتهم يكفي،
لكننا نؤكد تمسكنا بالمقاومة ومشروعها وعدم
إضاعة البوصلة ألنها واحدة سواء في فلسطين
أو المنطقة».
وشدّد على أنه ال خيار أمامنا سوى االستمرار

في مسيرة النضال والكفاح في مواجهة هذا
الكيان الفاشي على طريق تحقيق أهدافنا ،على
رغم األلم والجراح ،والحصار ،واغتيال براءة
األطفال ،وتنفيذ مجازر اإلبادة.
ودع��ا إل��ى استثمار خطاب الرئيس محمود
عباس من أجل تعزيز الوحدة الوطنية والعمل
للحفاظ على اإلنجاز واالنتصار من خالل رسم
�وح��دة ،من شأنها أن
استراتيجية سياسية م� ّ
تفشل كل المشاريع والمخططات المشبوهة التي
تستهدف القضية والمشروع الوطني الفلسطيني،
ومطلوب من الجميع التخلّي عن الفئوية وضيق
األفق ،والشروع بما يخدم دماء الشهداء ،مرحلة
جديدة تتطلب من الجميع المزيد من التكافل
والعطاء ،وتسخير ك ّل اإلمكانيات لخدمة شعبنا
في قطاع غ � ّزة ،ولن نقبل أن تذهب تضحيات
الشهداء ه��دراً ،مهما عظمت الجرائم والمجازر،
وعلت الضغوط ،ومهما تكاثرت المؤامرات
الحاصلة والتجاذبات اإلقليمية.
وتوجه الجمعة بالتحية إلى لبنان الشقيق،
ّ
والمجلس النيابي ورئيسه المقاوم نبيه ب ّري
وسماحة سيد المقاومة السيد حسن نصر
الله والمقاومة في لبنان واألح���زاب والقوى
الوطنية اللبنانية ،وإلى الجمهورية اإلسالمية
في إي��ران وإل��ى شعب الجزائر ،وإل��ى سورية
الصامدة وإلى شعب تونس واألردن وشعوب
العالم وأحراره ،من ّوها ً بالمبادرة التي أطلقتها
وسائل اإلعالم اللبنانية المرئية ،إذ ب ّثت نشرة
موحدة حول العدوان على قطاع غ ّزة في
أخبار
ّ
خطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ورفضا ً
للعدوان «اإلسرائيلي المتواصل.

وختم بالدعوة إلى تعزيز الوحدة الوطنية
بمزيد من التضحية والعطاء والتشبّث بالموقف
�وح��د ،واالل��ت��ف��اف ح��ول خيار
الفلسطيني ال��م� ّ
الوحدة والشعب والمقاومة ،حتى ندافع عن
اإلنجازات تكاثرت عليها المؤامرات الحاصلة
والتجاذبات اإلقليمية.
البص أي��ض�اً ،أقامت الفصائل
وف��ي مخيّم
ّ
الفلسطينية ف��ي منطقة ص���ور ،خيمة ع��زاء
تضامنية مع غ ّزة ،في مقر حركة فتح ـ شعبة
ال��ب��ص ،اس��ت��ن��ك��ارا ً لما ي��ت��ع� ّرض ل��ه الشعب
الفلسطيني م��ن م��ج��ازر وقتل على ي��د العدو
الصهيوني.
تقدّم المشاركين ممثلو الفصائل الفلسطينية،
ووف��ود القوى واألح��زاب الوطنية واإلسالمية
اللبنانية ،وممثلو الجمعيات والمنتديات
الثقافية واألن��دي��ة الرياضية والمؤسسات
في صور والمخيّمات ،مفتي صور ومنطقتها
الشيخ مدرار حبال ،المفتي الجعفري في صور
وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله ،رؤس��اء
بلديات ومختارون ومشايخ وفاعليات لبنانية
وفلسطينية.
بعد تقديم من مسؤول إعالم حركة فتح في
صور محمد البقاعي ،والوقوف دقيقة صمت
إجالال ً ألرواح الشهداء ،كان المنبر مفتوحا ً لعد ٍد
من الكلمات التي أ ّكدت ضرورة االلتفاف حول
المقاومة والتمسك بالوحدة الوطنية وتعزيز
المصالحة التي يهدف االحتالل إلى إجهاضها
م��ن خ�لال ال��ع��دوان على غ�� ّزة والضفة وزرع
الفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني.

